Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020
Numar anunt: 158770 / 16.04.2015
Denumire contract: Achizitia unor mijloace de transport în conditii de iarna si targi pentru transportul persoanelor
accidentate/salvate în zona alpina
Stare procedura: In desfasurare
Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr.1 , Localitatea: Dej , Cod postal: 405200 , Romania , Punct(e) de
contact: Biroul achizitii , Tel. +40 264211630 , In atentia: BULAU IULIAN , Email: um01020_dej1@clicknet.ro , Fax: +40
264212577 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
II.1.
1)

DESCRIERE
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia unor mijloace de transport în conditii de iarna si targi pentru transportul persoanelor accidentate/salvate în zona
alpina

II.1.
2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatea militara 01020 Dej sau alte locatii din Romania la cererea achizitorului
Codul NUTS: RO113 - Cluj

II.1.
3)

Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru

II.1.

Informatii privind acordul-cadru

4)
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 806,452 si 1,120,968 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: anual
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: lotul 1 = 532.260 lei, lotul 2 = 274.192 lei
II.1.
5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unor mijloace de transport în conditii de iarna si targi pentru transportul persoanelor accidentate/salvate în zona
alpina, respectiv:
Lot 1 : vehicul utilitar de teren (UTV) cu capacitate marita de trecere
Lot 2 : vehicul semisenilat (snowmobil) cu targa tractata

II.1.
6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43500000-8 - Vehicule cu senile (Rev.2)

II.1.
7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.
8)

Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.
9)

Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)
II.2.
1)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului:
lotul 1 minim 1 cpl. maxim 8 cpl.
lotul 2 minim 1 cpl. maxim 6 cpl.
Cantitatile minime si maxime estimate aferente unui singur contract subsecvent:
lotul 1 minim 1 cpl. maxim 6 cpl.
lotul 2 minim 1 cpl. maxim 4 cpl.
Valoarea estimata fara TVA: intre 806,452 si 1,120,968 RON

II.2.
2)

Optiuni
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
18 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.
Depozite valorice şi garantii solicitate
1)
1. Cuantum: 22.416 lei defalcata pe loturi conform anexei B. Cursul de referinta considerat pentru echivalenta garantiei de

participare depusa in euro sau in alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare.
2.Valabilitatea ofertei: 60 zile si se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. 3.Mod de constituire: a)prin instrument
de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, conditionat (respectiv dupa constatarea
culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat)sau neconditionat (la prima cerere a beneficiarului, pe
baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate); b) prin virament în contul RO96TREZ2175005XXX000058
deschis la Trezoreria Dej. Garantia de participare este irevocabila. 4.Neprezentarea garantiei de participare conduce la
respingerea ofertei, conform art. 33 din HG 925/2006 actualizata. 10% (5 % pentru IMM-uri) din valoarea contractului
subsecvent fara tva . De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara
sau de o societate de asigurari,care devine anexa la contract, conform prevederilor art. 90 din HG nr. 925/2006.Garantia se
poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia
de a deschide la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent administrarea acestuia un cont disponibil
distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel
deschis este de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa
alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie. Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului
subsecvent; Restituirea garantiei de buna executie se face cf. HGR 925/2006 art.92 alin.(1).
III.1.
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
2)
Bugetul de stat al M.Ap.N.
III.1.
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
3)
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
4)
Nu

III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2. Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
1)
profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare –
formular 1.
Nota:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesionala de catre tert/terti
sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, completand declaratia de neincadrare
la art.180.
c) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
-Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare –
formular 2.
La declaratie se vor anexa:
a) pentru persoane juridice/fizice romane:
a1) Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale M.F.P, din care sa reiasa ca operatorul economic nu
are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor;
a2) Certificat de sarcini fiscale, emis de Administrata Publica Locala, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are
datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor.
Se vor prezenta în original, copie legalizata sau copie “conform cu originalul”.
b) pentru persoane juridice / fizice straine:
b1) Documente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii fata de bugetul de stat si cel local din tara sa,
scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor. Se vor prezenta
în original sau copie legalizata sau copie “conform cu originalul” insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora, in
limba romana.
Nota:
a) In cazul depunerii unei asocieri, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti
sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, completand declaratia de neincadrare
la art.181, lit a), c1) si d) din OUG 34/2006.
c) În masura în care procedura de emitere a certificatelor fiscal nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata,
ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 al.(4) din HG 925/2006.
1.2.2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta – formular 3.
1.2.3.Declaratie privind neincadrarea in art.691 din OUG 34/2006 – formular 4.
In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante,

inclusiv membrii comisiei de evaluare si persoanele care au intocmit / avizat / aprobat documentatia, sunt : Viorel
BOLUNDUT-comandant, Gheorghe COCA-înlocuitor de drept, Dumitru BUDA- înlocuitor de drept, Marcel ALEXANDRU- sef
oficiu achizitii, Ioan POP- contabil sef, Petre MOCAN- consilier juridic sef, Iulian BULAU- manager achizitii, Gabriel
BUHUTAN- sef birou achizitii, Alexandru-Catalin CRISAN- expert achizitii.
Nota:
a) In cazul unei asocieri, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti
sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
c) Acest formular se va completa si de catre eventualii subcontractanti. 1a. - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului - pentru persoane juridice / fizice romane. Este necesar ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul
CAEN din Certificatul constatator emis de care ONRC, sau
1b. - Document care dovedeste o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - pentru
persoane juridice / fizice straine
Pentru a fi luat in considerare, documentul / certificatul:
- se va prezenta in copie legalizata sau copie cu mentiunea “conform cu originalul”.
- va contine informatii reale / actuale la data limita de depunere a candidaturilor.
- va fi insotit de traducere legalizata, in limba romana, daca este emis intr-o limba straina.
Nota:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei prin
prezentarea certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pe numele asociatului, pentru
partea din contract pe care o realizeaza.
b) Documentele privind capacitatea de exercitarea a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de
catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/ sustinatori.
c) In situatia in care operatorul economic clasat pe primul loc a prezentat copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” a
certificatului, acestuia i se va solicita prezentarea documentului in original sau copie legalizata inainte de emiterea raportului
final al procedurii.
III.2.
Capacitatea economica si financiara
2)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se accepta ofertantii care prezinta media cifrelor globale de afaceri din ultimii 3 ani de minim:
-pentru lotul 1 (UTV cu targa pe vehicul): 1.064.520 lei.
-pentru lotul 2 (snowmobil cu targa tractata): 548.384 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Bilantul contabil la data de 31.12.2014, vizat si inregistrat de organele competente. In cazul in care, din motive obiective,
justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentul solicitat, autoritatea
contractanta va permite si prezentarea altor documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a
situatiei financiare a ofertantului. Se va prezenta în copie cu mentiunea “conform cu originalul”, semnat si stampilat de catre
ofertant. 2. Declaratia privind cifra globala de afaceri din ultimii trei ani – formular 5. 3. Angajamentul privind sustinerea
financiara (daca este cazul). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, invocand si
sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei invocate, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofetantului resursele financiare invocate. Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art.11ˆ1 din HGR nr. 925/2006.
Sustinatorul financiar va completa declaratiile privind neincadrarea sa in prevederile art. 180, 181 (lit. a, c1 si d) si 69¹ din
OUG 34/2006. Nota: - In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, cerinta poate fi
indeplinita prin cumulul valorilor cifrelor de afaceri prezentate de catre membrii asociatiei. – In cazul unei oferte individuale
cu sustinere financiara, cerinta trebuie indeplinita integral sau de catre ofertant sau de catre tertul sustinator financiar. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu comunicat pe site-ului www.curs-valutar-bnr.ro. -Ofertantii care se
incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 pot beneficia de o reducere cu
50% a cifrei medii anuala de afaceri globale. Pentru a beneficia de acest drept ofetantul trebuie sa includa in oferta o
declaratie conform legii. Pentru ca o asociere de operatori economici sa poata beneficia de aceasta reducere, este necesar
ca toti membrii asocierii sa se incadreza in categoria IMM.
III.2.
Capacitatea tehnica
3)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se accepta ofertantii pentru care, din documentele prezentate, rezulta ca au livrat produse similare în valoare cumulata
(valoarea celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru), de minim:
-pentru lotul 1 (UTV cu targa pe vehicul): 532.260 lei fara tva.
-pentru lotul 2 (snowmobil cu targa tractata): 274.192 lei fara tva.
Sa detina un sistem de management al calitatii conform cu SR-EN-ISO-9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani calculati/stabiliti prin raportare la data limita de
depunere a ofertelor) – formular 6. Se va prezenta cel putin un document/ certificat emis sau contrasemnat de o autoritate

contractanta ori de catre clientul beneficiar, prin care sa se confirme cel putin una dintre livrarile din lista. În cazul în care
clientul este o persoana privata si ofertantul nu poate prezenta un document/certificat emis sau contrasemnat de acesta, se
va depune o declaratie pe propria raspundere. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani va contine valori,
perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Pentru calculul
echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei /valuta comunicat de BNR, conform site-ului www.curs-valutar-bnr.ro. Nota: In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, cerinta poate fi indeplinita prin cumul de catre
membrii asociatiei. – In cazul unei oferte individuale cu sustinere tehnica, cerinta trebuie indeplinita integral sau de catre
ofertant sau de catre catre tertul sustinator tehnic. 2. Angajament privind sustinerea tehnica (daca este cazul). În cazul în
care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art.11^1 din HGR nr. 925/2006. Sustinatorul tehnic va completa
declaratiile de neincadrare in prev. art.180, 181 (lit. a, c1 si d) si 69¹ din OUG 34/2006. Certificat de atestare a sistemului de
management al calitatii SR-EN-ISO-9001:2008 sau echivalent, emis de organisme acreditate, valabil la data limita stabilita
pentru depunerea ofertelor. Documentul/Documentele de certificare vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si se
vor prezenta în copie cu mentiunea “conform cu originalul”, semnate si stampilate de catre ofertant.
III.2.
Contracte rezervate
4)
Nu

III.3)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
1)
Nu
III.3. Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili
2)
pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1
.1)

TIPUL PROCEDURII
Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2)
IV.2
.1)

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2
.2)

Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3)
IV.3
.1)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
40

IV.3
.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a

.3)

documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.05.2015 10:00
Documente de plata: NU

IV.3
.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.06.2015 10:00

IV.3
.5)

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3
.6)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3
.7)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3
.8)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.06.2015 11:00
Locul: Biroul achizitii / UM 01020, str.Tudor Vladimirescu nr.1, jud.Cluj.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentati ai ofertantilor cu imputernicire si CI.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2)

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3)

ALTE INFORMATII
Daca pe primul loc al clasamentului final exista doua sau mai multe oferte egale ca valoare, autoritatea contractanta va
solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara ce se va prezenta in plic inchis. Daca egalitatea se mentine se reia
procedura pâna la stabilirea unui câstigator. Ofertantul va depune si formularul nr. 12 din sectiunea FORMULARE.

VI.4)
VI.4
.1)

CAI DE ATAC
Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4
.2)

Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.
VI.4
.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 01020
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 1 , Localitatea: Dej , Cod postal: 405200 , Romania , Tel. +40
264212689 , Email: um01020_dej1@clicknet.ro , Fax: +40 264212577

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
14.04.2015 13:14

